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της

Η Επανάσταση του 1821 είναι μια από τις κορυφαίες στιγμές στην
ιστορία της Ελλάδας. Είναι μια εποχή που ανέδειξε αληθινούς
ήρωες, σπουδαίους πολεμιστες και φωτισμένους λόγιους που
διέθεσαν τη ψυχή και τη ζωή τους για τον ιερό αγώνα των
Ελλήνων.
Ακολουθουν λόγια και φράσεις που υμνούν την επανάσταση, τον
πατριωτισμό, την γενναιότητα, δια στόματος των ηρώων του 1821.
Γιάννης Μακρυγιάννης :

«Γι’ αυτά τα μάρμαρα επολεμήσαμε»
«Η τύχη μάς έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους»
«Και λευτερωθήκαμεν από τους Τούρκους και σκλαβωθήκαμεν εις
ανθρώπους κακορίζικους, όπου ήταν η ακαθαρσία της Ευρώπης»

Ακολουθεί ο Ρήγας Φεραιος, λέγοντας :

«Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά»
«Κάλλιο για την πατρίδα κανένας να χαθεί,
παρά να κρεμάσει φούντα για ξένον στο σπαθί»
«Ο ιερός τη πατρίδος έρως εμφωλεύει εις την καρδίαν, και η
καρδία δεν γηράσκει ποτέ»
«Για την Πατρίδα όλοι να ‘χωμεν μια καρδιά.»
Λόρδος Βύρων :
«Ποτέ δεν αποτυχαίνουν αυτοί που πεθαίνουν για έναν μεγάλο
σκοπό»
Γεώργιος Καραϊσκάκης :
«Χαιρέτα καβαλάρης, για να σε χαιρετούν όταν ξεπεζέψεις»
«Όταν θέλω γίνομαι άγγελος, και όταν θέλω πάλε γίνομαι
διάβολος»
«Όποιος θέλει να κουμαντάρη τους Έλληνες πρέπει να βαστάη ένα
δισάκι γεμάτο, ομπρός το Χριστό, πίσω τους διαόλους και στη
μέση το χρυσάφι»

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης :
«Οι Έλληνες είναι τρελλοί, αλλά έχουν Θεόν φρόνιμον»
«Το Γένος μας και άλλες φορές σταυρώθηκε, αλλά ιδού ζώμεν»

«Το «αν» εσπάρθη πολλές φορές, αλλά δεν εφύτρωσε»
«Νέοι, πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε,
διότι, όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ ΠΙΣΤΕΩΣ και
έπειτα υπέρ ΠΑΤΡΙΔΟΣ…»
«Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για τη λευτεριά της Ελλάδας και
δεν την παίρνει πίσω»
Παλαιών Πατρών Γερμανός :
«Η Ιστορία και το μέλλον της Ελλάδος στηρίζονται πάνω σε τρεις
λέξεις: Θρησκεία, Ελευθερία, Πατρίς»

Κωνσταντίνος Κανάρης :
«Μια δύναμις με άρπαξε από την λιτανεία πριν φύγουμε από τα
Ψαρά για την Χίο. Μια δύναμις θεϊκή με γιγάντωσε… Αυτή η θεία
δύναμις μου έδωσε θάρρος δια να φθάσω με το πυρπολικό μου στην
Τουρκική Ναυαρχίδα…
– Πως τον έκανες τον άθλο Ναύαρχε;
Κι αυτός απάντησε:
– Να, ξύπνησα εκείνο το πρωί και είπα: Απόψε Κωσταντή, θα
πεθάνεις για την Ελλάδα»

Αθανάσιος Διάκος :
«Εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θε να πεθάνω»

Ας βρεθούμε στο διάσπαρτο από πτώματα Ελλήνων και
Τουρκοαιγυπτίων, πεδίο της Μάχης στο Μανιάκι, την στιγμή που
σηκώνουν τον νεκρό Παπαφλέσσα κι ο Ιμπραήμ σκύβει και τον φιλά
στο μέτωπο από θαυμασμό…
«…Έλληνες ποτέ μην ξεχνάτε το χρέος σε Θεό και σε Πατρίδα! Σ’
αυτά τα δύο σας εξορκίζω ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω
από την Σημαία του Χριστού»

Κωνσταντίνος Κανάρης :
«Μία δύναμις με άρπαξε από την λιτανεία πριν φύγουμε από τα
Ψαρά για την Χίο. Μία δύναμις θεϊκή με γιγάντωσε…Αυτή η θεία
δύναμις μου έδωσε θάρρος

δια να φθάσω με το πυρπολικό μου στην Τουρκική Ναυαρχίδα…Οι
Τούρκοι ήταν τόσοι ώστε εάν έπτυον επάνω μας θα μας έπνιγαν
αναμφιβόλως…Εις το όνομα του
Κυρίου φώναξα εκείνη τη στιγμή. Έκανα τον Σταυρό μου και
πήδηξα στη βάρκα. Οι φλόγες του πυρπολικού μεταδόθηκαν στην
Ναυαρχίδα που τινάχθηκε στον αέρα
και παρέσυρε στον θάνατο χιλιάδες Τούρκους…»

